
ምቅይያራት ዞባዊ ስጒምትታት ኣብ ዞባ ቪከን 
 

ኣብ ዞባ ቪከን ለብዒ እናኣንቆልቆለ እዩ ክመጽእ ጸኒሑ፡ እንተኾነ ግና ኣብ ገሊአን ንኡሳን 

ዞባታት ልዑል ለብዒ እዩ ዘሎ። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ጥዕና፡ ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ኣማሓዳሪ 

መንግስትን ኣብ ሽዱሽተ ንኡሳን ዞባታት ቪከን ስጉምታዊ ደረጃታት ክቕይሮም ወሲኑ ኣሎ። 

እተን ብስጉምታዊ ደረጃ ተቐይደን ክቕጽላ ዘለወን ንኡሳን ዞባታት ክሳብ ሰንበት 16 ግንቦት ዘሎ 

እዋን ክቕጽሎኦ እየን። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ከም ብሓድሽ ክግምገመለን ኢዩ።  

 

ሊለስትረም/Lillestrøm፡ ሎረንስኩግን/Lørenskogenን ራኣሊንገንን/Rælingenን ኣብ ነናሕድሕደንን ምስ 

ኦስሎን ከባብያዊ ስጉምትታት ክሳብ ዘወሃሃዳ ካብ ስጉምታዊ ደረጃ A/ሀ ናብ B/ለ ክሰጋገራ ኢየን። ካብ ሰኑይ 3 

ግንቦት ንኡስ-ዞባ ኡለንሳከር /Ullensaker ካብ ስጉምታዊ ደረጃ A/ሀ ናብ B/ለ ክትሰጋገር እያ። ንኡሳን ዞባታት 

አይድስቮልን/Eidsvoll ናነስታድን/Nanestadን ካብ ሰኑይ 3 ግንቦት ንንዮ ዘሎ ግዜ ዞባዊ ስጉምትታተን ክእለየለን 

እዩ።  

 

- እዞም ተረርቲ ስጉምትታት ኣብ ዞባ ቪከን ዘሎ ለብዒ ንኽትሕት ዓቢ ግደ ጸኒሕዎም ኢዩ።  ምስ ምብራቕ ኦስሎ 

ዝዳወባ ንኡሳን ዞባታት ዛጊት ልዑል ለብዒ እንተሃለወን እኳ ለብዒ የንቆልቁል ብምህላዉ እተን ካብ 16 መጋቢት 

ብስጉምታዊ ደረጃ A/ሀ ክቕየዳ ዝጸንሓ ኣርባዕተ ንኡሳን-ዞባታት ሩመሪከ/Romerike ናብ ስጉምታዊ ደረጃ B/ለ 

ክወርዳ ይኽእላ’የን። እዚ ንኡሳን-ዞባታት ሊለስትረም/Lillestrøm፡ሎረንስኩግን/Lørenskogን 

ራኣሊንገንን/Læringenን ምስ ኦስሎ ብምውህሃድ ኣብ ርእሲ እቶም ዞባውያን ስጉምትታት ተረርትን ዝተዋሃሃዱን 

ስጉምትታት ምስ ዘተኣታትዉ እዩ ይብል ሚኒስተር ጥዕናን ክንክንን ቤንት ሀይየ።  

  

 ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ጥዕና፡ ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ኣመሓዳሪ መንግስቲ ዞባታት ኦስሎን ቪከንን እቶም ዝተጸልዉ 

ንኡሳን ዞባታትን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ግርም ዝዀነ ሕድሕዳው ዝርርባት ከካይዱ ጸኒሖም ኣሎዉ። መብዛሕቲአን 

ንኡሳን ዞባታት ድማ ነዚ ምሕጽንታ እዚ ይኽተሎኦ ኢየን።  

 

 

ገሊአን ንኡሳን ዞባታት ኣብ ርእሲ ስጉምታዊ ደረጃ B/ለ ተወሳኺ ተረርቲ ከባብያዊ ስጉምትታት B/ለ ክህልወን ይግባእ 

እዘን ዝስዕባ ንኡሳን ዞባታት ካብ ስጒምታዊ ደረጃ A/ሀ ናብ B/ለ ካብ ፍርቂ ለይቲ ንሓሙስ ዕለት 6 ግንቦት ዘውግሕ 

ይሰጋገራ: 

• Lillestrøm/ሊለስትረም 

• Lørenskog/ለረንስኩግ 



• Rælingen/ራኣሊንገን 

 

እዘን ንኡሳን ዞባታት እዚኣተን ነንሓድሕደንን ምስ ንኡስ ዞባ ኦስሎ ብምውህሃድ ምንቅስቓሳትን ምርኻባትን ዝደራርቱ 

ኣድማዕቲ ስጉምትታት ከተኣታትዋ ክኽእላ ኣለወን። እዞም ስጉምትታት ኣብ ርእሲ እቶም ዞባውያን ስጉምትታት 

ዝተኣታተዉ ኰይኖም ኣብ ከባብያውያንን ዞባውያንን ኩነታት ዝተሞርኮሱ ክኾኑ ዘለዎም ኢዮም።  

 

ትካል ህዝባዊ ጥዕና ነዘን ዝስዕባ ሰለስተ ንኡሳን ዞባታት እዞም ዝስዕቡ ከባብያዊ ስጉምትታት ንክተኣታትዋ ምሕጽንታኡ 

የሕልፍ፡ እዞም ስጉምታት ከኣ ምስ ኦስሎ ብምውህሃድ ክተኣታተዉ ይግባእ: 

• ማእከላት ዕዳጋ ምዕጻው፡ እንተዘይኰይኑ ድማ ኣብ ማእከላት ዕዳጋ ኣገልግሎት ምስሳይ ከምዝዕጾ ምግባርን ክኣትዉ 

ዝኽእሉ በጻሕቲ ምድራትን።  

• ኣብ ውሽጢ ምስሳይ ክእገድ፡ እንተኾነ ግና ኣብ ካልኦት ቤት መግብታትን መስተን ኣብ ደገ ምስሳይ ክፍቀድ።  

• ኣብ ስጉምታዊ ደረጃ B/ለ ኣብ እንግዶታት ክሳተፉ ዝኽእሉ ሰባት ቁጽሮም ደረት ክግበረሉ (ኣብ ቀብሪ ካብ 50 ሰባት 

ንላዕሊ ከይእከቡን ኣብ እምነታውን ሃይማኖታውን ምትእኽኻባት ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ከይእከቡን)። 

 

እዛ ትስዕብ ንኡስ-ዞባ ካብ ስጉምታዊ ደረጃ A/ሀ ናብ B/ለ ትሰጋገር፡ 

• Ullensaker/ኡልለንሳከር 

 

እዘን ዝስዕባ ንኡሳን-ዞባታት ከምዘለወኦ ኣብ ስጉምታዊ ደረጃ B/ለ ይቕጽላ፡  

• Asker/ኣስከር 

• Bærum/ባሩም 

• Drammen/ድራምመን 

• Enebakk/ኤነባክ 

• Fredrikstad/ፍረድሪክስታ 

• Frogn/ፍሮግን 

• Halden/ሃልደን 

• Indre Østfold/ኢንድረ አስትፎልድ 

• Lier/ሊየር 

• Moss/ሞስ 

• Nordre Follo/ኑርድረ ፎሎ 



• Råde/ሮደ 

• Sarpsborg/ሳርፕስቦርግ 

• Vestby/ቬስትብይ 

• Ås/ኦስ 

 

እዞም ምቅይያራት ክሳብ 16 ግንቦት 2021 ዘሎ እዋን፡ ንክልተ ሳምንታት ኢዮም ዝምልከቱ። ይኹን ደኣ እምበር እዞም 

ስጉምታዊ ደረጃታት ድሕሪ ሓደ ሰሙን ገምጋም ክግበረሎም ኢዩ።  

 

ንኡስ-ዞባ አይድስቮልን/Eidsvollን ናነስታድን/Nanestadን ሕጂ ብስጉምታዊ ደረጃ B/ለ ተቐይደን እየን ክኸዳ 

ጸኒሐን፡ ካብ ፍርቂ ለይቲ ንሰኑይ 3 ግንቦት 2021 ዘውግሕ ግና ዘለውኦ ስጉምታዊ ደረጃታት ክእለየለን እዩ።  

 

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene./እቶም 

ዝተፈላለዩ ደረጃታት ዝምልከቱ ስጉምትታት ኣየኖት ከም ምዃኖም ንምፍላጥ ኣብዚ ጠውቕ።  

 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/Questions-and-answers-coronavirus-situation-in-Norway/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/?expand=factbox2835775
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/Questions-and-answers-coronavirus-situation-in-Norway/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/?expand=factbox2835775

